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Лозари от с.Дропла, с кмета Денчо Попов, преди 3 години на Трифон 
Зарезан. 

 Проф.Н.Гюдженов „Превземането на Тутракан 1916“ 

Нов физкултурен салон ще бъде 
построен за Детска градина 

„Чайка” в Гемеджито 

С Решение №1/ 
05.02.2021 г. на Управи-
телния съвет на Проект 
„Красива България“ е 
одобрено проектното 
предложение на Община 
Балчик за извършване на 
Строително-монтажни 
работи за изграждане на 
физкултурен салон в ДГ 
„Чайка” по Мярка М02 
„Подобряване на соци-
алната инфраструктура”.
Проектното решение 
предвижда премахване 
на старата пристройка, 
долепена до съществува-
ща сграда и изграждане 
на нова от метална кон-
струкция, която ще се  
използва за физкултур-
на дейност на детската 
градина. Предвижда се 
направа на нови фунда-
менти от стоманобетон. 

Конструкцията на сгра-
дата е стоманена, като 
стенните елементи ще се 
изпълнят с термопане-
ли. По покрива се пред-
вижда да бъде монтиран 
триплекс с цел удароу-
стойчивост и прониква-
не на по – голямо коли-
чество светлина. 
Също така ще бъде из-
пълнена и нова ел инста-
лация с подходящо обо-
рудване и осветителни 
тела. Предвижда се под-
мяна на съществуващото 
отопление от стомане-
ни отоплителни тела и 
тръбни разводки с нови 
радиатори и ПЕ тръби. 
Поради нормативна не-
обходимост ще се изпъл-
ни и вентилационна ин-
сталация за осигуряване 
на необходимият въздух 

с нужните качествени 
показатели. По подовете 
се предвижда полагане-
то на изравнителна ци-
ментова замазка, върху 
която ще бъде положена 
специализирана винило-
ва настилка, подходяща 
за спортни дейности. 
Покривът е с наклон от 
5%. По съществуващи-
те стени от вътрешната 
страна се предвижда 
шпакловане и боядисва-
не с латекс. 
Металните врати ще се 
подменят с подходящи, 
осигуряващи параме-
трите, заложени в частта 
по енергийна ефектив-
ност.
Достъпът до новопро-
ектираната пристройка 
ще се осъществява чрез 
двукрила врата, раз-

положена в западната 
част на пристройката, 
която се явява под топ-
лата връзка на детската 
градина. Преградната 
стена, разделящо склада 
за спортни съоръжения 
и „Помещението“ също 
ще бъде изградена от 
триплекс.
Общият бюджет на про-
екта е 400 000,00 лв., от 
които120 000,00 лв. са 
директно финансира-
не от Министерството 
на труда и социалната 
политика, а 280 000,00 
лева е съфинансирането 
от страна на Общината. 
С 360 000,00 лв. ще се 
обезпечат строителни-
те дейности по обекта, 
16 000,00 лв. са за про-
веждане на обучение по 
мярка М03 „Професио-
нално обучение за при-
добиване на квалифика-
ция” на регистрирани в 
Дирекция „Бюро по тру-
да“ безработни лица, а 
останалите 24 000,00 са 
за организация, опера-
тивно управление и кон-
трол от страна на Проект 
„Красива България“. 
Най-късно до месец юни 
2021 година трябва да 
бъде избран изпълнител 
и да стартира дейността 
по обекта, а до месец но-
ември трябва да приклю-
чат строително-монтаж-
ните работи и да бъде 
отчетено изпълнението 
на проекта. 

Форум на изкуствата и риболова, 
фотоизложба и Кръгла маса 

ще се проведат в 
НЧ „Велко Ангелов 1940” с.Дропла

Община Балчик полу-
чи покана за сключване 
на Административен 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ за 
реализиране на проект-
но предложение „Съх-
раняване на културата 
и традициите, свърза-
ни с рибарството в ре-
гиона“ по процедура 
BG14MFOP001-4.025 
МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Въз-
становяване и подо-
бряване на природното 
наследство, културата 
и спорта на рибарската 
територия”от Стратегия 
за ВОМР на МИРГ Ша-
бла – Каварна – Балчик, 
реализирана с  финансо-
вата подкрепа на Евро-
пейския фонд за морско 

дело и рибарство, чрез 
Програма за морско дело 
и рибарство 2014-2020.
Проектното предложе-
ние на Община Балчик 
е свързано с опазване на 
културните ценности на 
района, съхраняване на 
традициите, свързани с 
рибарството и морско-
то културно наследство, 
стимулиране опазването 
на морската среда чрез 
повишаване на знанията 
за морето. Това ще бъде 
постигнато чрез про-
веждане на Форум на 
изкуствата и риболова, 
фотоизложба „Риболов 
и традиции“, описваща 
различните аспекти от 
живота на рибарската 
общност. Ще бъде орга-

низирано и провеждане 
на кръгла маса с тема: 
„Опазване на околната 
среда в рибарския сек-
тор на територията на 
Община Балчик, Общи-
на Каварна и Община 
Шабла“. На събитията 
ще има представители 
от общините Шабла, Ка-
варна и Балчик.
По проекта ще бъде из-
вършена и рехабилита-
ция на покривната част 
на НЧ „Велко Ангелов 
-1940“ с. Дропла, в което 
ще се проведат всички 
мероприятия.
Бюджетът на проекта е 
49 905,20 лв.,  с които 
ще се обезпечат стро-
ителните дейности по 
обекта.

Тържествата за 105-годишнината на Тутраканската 
епопея ще преминат под патронажа на Президента 

на Република България

Президентът Румен Ра-
дев ще бъде патрон на 
тържествата, посветени 
на 105-годишнината на 
Тутраканската епопея, 
информират от Истори-
чески музей-Тутракан. 
На 5 септември 2021 г. в 
Мемориал „Военно гро-
бище-1916 г.“ ще се про-
веде Национален-събор 
възпоминание „105 годи-
ни Тутраканска епопея“, 
честването ще продължи 
вечерта в парк „Хрис-
то Ботев“ с тържествена 
заря-проверка. На 9 и 
10 септември 2021 г. ще 
се проведе Национал-

на научна конференция 
„Добруджанската епопея, 
Първата световна война и 
България през 1916-1918 
г.“ Ръководител на науч-
ния форум е акад. Георги 
Марков, а основни орга-
низатори са Исторически 
музей-Тутракан и Реги-
онален исторически му-
зей-Добрич. Пленарните 
заседания ще се проведат 
двата последователни дни 
в гр. Тутракан и в гр. До-
брич. Основните цели на 
конференцията са: да се 
дебатира върху интерпре-
тации на факти и събития 
от Първата световна вой-

на, да се даде тласък на 
нови изследвания и раз-
работки по проблемите 
на войната и да се засили 
интересът на българското 
общество към отбелязва-
не на събитието. 
Основните тематични на-
правления, върху които 
ще се води дискусията 
са: военните действия 
през 1916 г.; „Горещото 
лято“ на Балканите 1916 
г.; войната на Македон-
ския фронт през есента 
на 1916- 1918 г.; военните 
действия на Добруджан-
ския фронт 1916- 1918 г.; 
войната и обществото; 

войната и Балканите във 
военната историография; 
война, медии, пропаган-
да и култура. Историче-
ски музей-Тутракан ще 
издаде луксозен албум 
„Тутраканската епопея и 
Освобождението на Доб-
руджа“, а за най-малките 
ученици детска книжка 
„Тутракан – град на Бъл-
гарската бойна слава“. В 
сайта на музея ще се пуб-
ликува дигитална излож-
ба, посветена на 105-годи-
ни Тутраканска епопея.

Калина ГРЪНЧАРОВА
В. „Тутракански глас”

ЛЮБОВ И ВИНО С УСМИВКА

Любовта обича тишината 
и тихо се празнува всеки ден.
Че този дето гръмко я подмята
най-често е със статус “Разделен”.
Виж, виното е вече друга бира!
Със огъня си див, необуздан,
пред всякакви любови се класира
затуй празнувам Трифон Зарезан!!!

Стела КОСТОВА


